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E
uropa atsigauna po dešimtmetį trukusio neapibrėž-
tumo ir anemiško augimo, todėl turėtume nukreipti 
savo prioritetus nuo ekonomikos atgaivinimo į konku-
rencingumo didinimą ir diegti Europos projekto ver-

tės didinimo ir Sąjungos ekonomikos atsparumo stiprinimo 
priemones.

Tai reiškia, kad Europos investicijų bankas stiprins išskirtinę 
savo, kaip Europos Sąjungos banko, padėtį ir kaip pasauliniu 
mastu klimato kaitos, inovacijų ir pagrindinės infrastruktūros 
srityse pirmaujančio banko statusą.

Ir toliau visomis pastangomis sieksime atrinkti tuos projektus, 
kurie padės gerinti visų ES gyventojų gyvenimą ir gyvenimą 
už ES ribų, kur neigiamas klimato kaitos poveikis ir ekonomi-
nių galimybių stoka kartais yra didžiausi. Tai reiškia, kad ir to-
liau padėsime kloti stipresnės, inovatyviškesnės, konkurencin-
gesnės Europos pamatus.

Kaip bankas, EIB finansuoja tiltų statybą ir plačiajuosčio tinklo 
įrengimą, saulės energijos panaudojimą ir superkondensato-
rių gamybą. Be to, galvojame, kokį vaidmenį šie projektai tu-
rėtų Europos klestėjimui ateityje. Nukreipiame investicijas į tą 

Pirmininko žodis
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kelią, kuriame inovacijos gali suvaidinti svarbų vaidmenį nau-
jame pergalingame žmonių visuomenės vystymosi etape. Mes 
nebijome iššūkių, bet negalime leisti, kad dėl jų mūsų piliečiai 
jaustųsi atstumti. Inovacijos žadina viltį, kad didieji nūdienos 
technologijų pasiekimai maitins žmoniją ateityje ir apsaugos 
mūsų planetą. Turime padaryti daugiau, kad mažėtų atskirtis, 
o inovacijos neštų naudą visiems.

Lapkričio mėn. EIB ekonomistai paskelbė išsamią ataskaitą 
apie investicijas Europoje. Jie nustatė, kad didelės įmonės ino-
vacijas kuria dvigubai dažniau nei MVĮ, o jaunos inovatyvios 

įmonės 50 proc. dažniau nei kitos įmonės patiria sunkumų no-
rėdamos gauti paskolą. Šiuo metu Europoje ryškus nesėkmės 
pavyzdys yra sunkumai, su kuriais susiduria inovatyvių idėjų 
turinti maža įmonė, siekianti išaugti į stambią novatorę. Ma-
žos įmonės gali pristatyti naują produktą, bet neturi augimui 
reikalingų lėšų, o dabartinėje finansavimo aplinkoje – ir gali-
mybės žengti į priekį. Tai rodo, kad inovacijos – tai ne tik puiki 
idėja. Jų įgyvendinimas priklauso nuo to, kaip konkrečiais įmo-
nės gyvavimo etapais tenkinami įvairūs finansavimo poreikiai. 
2017 m. EIB didino pastangas, kad kiekviename iš šių etapų 
finansavimo poreikiai būtų patenkinti, pritraukdamas įvairių 
kategorijų privačių finansuotojų, kurių investicijos skatina ino-
vatyvių įmonių augimą. Pavyzdžiui, dėl šios priežasties patvir-
tinome rekordinį skaičių paskolų, kurios vidutiniškai yra gero-
kai mažesnės negu tradiciniai EIB sandoriai. Suprantame, kad 
norėdami daryti didesnį poveikį platesnei Europos ekonomi-
kos daliai turime remti mažesnes įmones teikdami mažesnes 
paskolas.

Tam tikra prasme EIB yra pratęs dirbti neužtikrintumo ir po-
kyčių laikais. 2018 m. švenčiame savo veiklos 60-metį. Mūsų 
steigėjai pradėjo veiklą po Antrojo pasaulinio karo šaltojo 
karo šešėlyje atsigaunančiame žemyne. Nuo to laiko EIB visa-
da vaidino svarbų vaidmenį, padėdamas Europai tesėti savo 
piliečiams duotą geresnio gyvenimo pažadą. Šių dienų poli-
tiniai neramumai mums rodo kryptį, kuria turėtume eiti kitus 
šešiasdešimt metų. Jeigu norime susidoroti su demografiniais 
iššūkiais savo Sąjungoje ir būti konkurencingesni, turime kur-
ti inovatyvią ateitį. Šioje ataskaitoje parodoma, kaip pagrindi-
niuose strateginiuose segmentuose EIB siekia padėti Europai 
ir toliau būti stipriai, įtvirtindamas jos padėtį pasaulio inovaci-
jų priešaky.

 
Werner Hoyer

„Inovacijos – tai ne tik puiki idėja. Jų 
įgyvendinimas priklauso nuo to, kaip 
konkrečiais įmonės gyvavimo etapais 

tenkinami įvairūs finansavimo poreikiai. 
2017 m. EIB didino pastangas, kad 

kiekviename iš šių etapų finansavimo 
poreikiai būtų patenkinti.“  
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2017 m. svarbiausi rodikliai

Europos investicijų bankas, didžiausias pasaulyje daugiašalis 
emitentas ir skolintojas, finansuoja tvarias investicijas ir teikia 
konsultacijas visame pasaulyje. Kaip ES bankas, jis priklauso 
visoms ES valstybėms narėms ir atstovauja jų interesams,  
įgyvendinant ES politiką. 

2
018 m. Bankas švenčia savo šešiasdešimtmetį. Šio-
je ataskaitoje aprašyta jo veikla 2017 m. rodo, kad 
EIB grupė geba duoti atsaką didžiausiems naujiems 
iššūkiams:

•  Visus metus Bankas dirbo plėsdamas savo Ekonominio at-
sparumo iniciatyvą, kurią sukūrė siekdamas ES pietinių kai-
myninių šalių ir Vakarų Balkanų šalių finansavimą per penke-
rius metus padidinti 6 mlrd. EUR.  

•  Europos strateginių investicijų fondas, per kurį Bankas fi-
nansuoja investicijas su ES biudžeto garantija Europos eko-
nomikai skatinti, pranoko pradinius lūkesčius, kai gruodžio 
mėn. Europos Parlamentas balsavo už šios priemonės plėt-
rą ir didesnį jos finansavimą. Todėl ESIF, kuris yra Investicijų 
plano Europai, sukurto reaguojant į per finansų krizę prieš 
dešimtmetį išryškėjusį rinkos nepakankamumą, dalis, ga-
lės pasiekti numatytą tikslą – iki 2020 m. pabaigos sutelkti   
500 mlrd.  EUR investicijų.

Investicijų planas Europai 

21 mlrd. EUR – patvirtintas finansavimas

295 patvirtintos operacijos

Sutelkta 93 mlrd. EUR investicijoms pagal ESIF

Iki 2020 m. numatoma sutelkti 500 mlrd. EUR 
investicijų
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Nuo išsėtinės sklerozės gydomas Christosas 
Pierdasas ir Kipro neurologijos ir genetikos instituto 
fizioterapeutė Maria Charalampous (žr. p. 16) 78,16 mlrd. EUR

EIB grupės finansavimas iš viso –

13,8 mlrd. EUR
inovacijoms

16,7 mlrd. EUR
aplinkos projektams

18,0 mlrd. EUR
infrastruktūrai

29,6 mlrd. EUR
MVĮ

Iš viso sutelkta

250 mlrd. EUR
investicijų finansuojant 

901 patvirtintą projektą
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EIB galvoja

A
ndersas Bohlinas mėgsta lyginti kibernetinių nusi-
kaltimų keliamus pavojus su miestu, kuriame tiesia-
ma daug kelių, bet pamirštama įrengti šviesoforus.

„Būtent taip ir atsitiko su kibernetiniu saugumu. Pa-
miršome įrengti šviesoforus, todėl dabar vykdomi piktava-
liški išpuoliai“, – sako A. Bohlinas, Europos investicijų banko 
skaitmeninių technologijų specialistas, dirbantis su informa-
cinių ir ryšių technologijų bendrovėmis.

Per pastaruosius kelerius metus kibernetinių išpuolių grės-
mę asmeniniams ir įmonių duomenims visame pasaulyje 

patyrė tūkstančiai įmonių ir milijardai žmonių. Dėl Wanna-
Cry išpuolio visame pasaulyje išsijungė kompiuteriai ligoni-
nėse ir verslo įmonėse. Programišiai pavogė milijardų Uber 
ir Yahoo vartotojų duomenis. Rusija buvo apkaltinta kiber-
netiniais nusikaltimais siekiant sutrikdyti rinkimus JAV ir 
Europoje.

Kodėl gi reikia susirūpinti kibernetinių nusikaltimų pre-
vencija? Na, pirmiausia dėl to, kad kibernetiniai išpuoliai 
yra grėsmė ne tik mūsų asmens duomenims: dėl jų milijar-
dų dolerių nuostolius patiria pasaulio ekonomika. Europos 
Komisija paskelbė, kad 2017 m. Europoje įvykdyta daugiau 

Kas finansuoja 
kovą su 
kibernetiniais 
nusikaltimais?

ES bankas investuoja į naujas kiberneti-
nio saugumo įmones, išmanančias, kaip 
kovoti su kibernetiniais nusikaltimais
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kaip 4 000 kibernetinių išpuolių per dieną ir kad 80 proc. Eu-
ropos įmonių jau patyrė kibernetinio saugumo incidentų. 

Kibernetinis saugumas tampa  
prioritetu 

Atsižvelgdamas į didėjančią riziką, investicijas kovai su kiber-
netiniais nusikaltimais EIB paskelbė prioritetinėmis.

Jussi Hätönenas, Banko padalinio, investuojančio į jaunas ino-
vatyvias bendroves, vadovas pasakoja: „Aktyviai ieškojome 
būdų padėti kibernetinio saugumo sektoriui. Visose verslo sri-
tyse duomenys perkeliami į skaitmeninę terpę. Dėl to neįtikė-
tinai išauga kibernetinių duomenų kiekis ir reikia, kad tie duo-
menys būtų saugūs.“

Neseniai Bankas užbaigė keletą sandorių, susijusių su kiber-
netiniais nusikaltimais. 2017 m. gruodžio mėn. jis pasirašė 
dviejų paskolų sutartis su Švedijos bendrovėmis Nexus Group  
ir Clavister, kurios kurs pažangesnę kibernetinio saugumo 
programinę įrangą ir geresnes identifikavimo sistemas. Abu  

sandoriai yra Europos strateginių investicijų fondo iniciatyvos, 
skirtos ES augimui dirbant su jaunesnėmis ir inovatyvesnėmis 
įmonėmis skatinti, dalis.

Norėdamas padėti Nexus spartinti jos kuriamus tapatybės nu-
statymo ir prieigos valdymo produktus Bankas suteikė ben-
drovei 29 mln. EUR paskolą. Bendrovės Nexus kuriama Smart ID  
technologija leidžia žmonėms nustatyti savo tapatybę vi-
zualiai, prisijungti, atidaryti duris, elektroniškai pasirašy-
ti sandorius ir atsiskaityti kortele ar kitomis mobiliosiomis 
priemonėmis.

Nexus generalinis direktorius Larsas Petterssonas sako, kad jų 
kuriama Smart ID technologija yra šventasis Gralis, apsaugan-
tis nuo kibernetinių grėsmių, nes sujungia fizinį ir skaitmeni-
nį pasaulį su vienu prietaisu, kurį turėdamas žmogus gauna 
prieigą prie savo namų, biuro, kompiuterio, elektroninio pašto 
paskyros, debesijos paslaugų, garažo ir daugybės kitų dalykų.

EIB taip pat pasiūlė 20 mln. EUR paskolą bendrovei Clavister, 
kurios ugniasienės produktai saugo kompiuterių tinklų įeities 
taškus ir užkerta kelią programišiams prieš jiems suduodant 
smūgį. Ši bendrovė yra viena geriausių kibernetinio saugumo 
įmonių pasaulyje.

Be to, 2017 m. spalio mėn. Bankas pasirašė 20 mln. EUR sandorį 
su bendrove CS Communication & Systèmes, prancūzų įmone, 
padedančia verslo įmonėms aptikti kibernetinius išpuolius ir 
užkirsti jiems kelią. Prancūzijos ir Vokietijos įmonei Qwant, su-
kūrusiai paieškos variklį, apsaugantį vartotojų privačius duo-
menis, EIB suteikė 25 mln. EUR paskolą.

„Atsargūs turi būti visi“

A. Bohlinas nemėgsta apie tai kalbėti, bet pats yra tapęs kiber-
netinio nusikaltimo auka. Kai prieš 14 metų jis dirbo Švedijos 
technologijų bendrovėje, vieną dieną pastebėjo, kad progra-
mišiai infiltravo jo asmeninį kompiuterį į vadinamąją zombių 
ataką ir nuotoliniu būdu siunčia iš jo netikrus laiškus. „Buvo la-
bai nepatogu ir man pamoka, kad atsargūs turi būti visi, ne tik 
įmonės“, – sako A. Bohlinas.

EIB pareigūnai teigia, kad per ateinančius dešimt metų kovoti 
su kibernetiniais nusikaltimais bus sunkiau, nes technologijos 
tobulėja, darosi vis sudėtingesnės. Taip lengvai šios kovos lai-
mėti nepavyks.

„Galiausiai dėl kibernetinių nusikaltimų didžiulių nuostolių pa-
tirs ne tik įmonės, bet ir asmenys, – teigia J. Hätönenas. – Kas 
nors turi tai finansuoti, kas nors turi su tuo kovoti.“

Šioje kovoje EIB bus priešakinėse linijose kartu su jais.

„Kas nors turi tai 
finansuoti, kas nors 
turi su tuo kovoti.“
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EIB daro

E
IB ekonomistai taikė jau patikrintą ekonominį mode-
lį investicijų, įgyvendintų 2015–2016 m. vykdant visas 
Banko operacijas, ir paskolų, suteiktų konkrečiai pagal 
Investicijų plano Europos strateginių investicijų fondo 

priemonę, poveikiui ateityje vertinti. Jie nustatė, jog didelė ti-
kimybė, kad didžiausią poveikį Europos ekonomikai turės 
EIB grupės paskolos.

Iki 2020 m. dėl 2015–2016 m. EIB grupės patvirtinto finan-
savimo ES viduje
• bus sutelkta 544 mlrd. EUR investicijų
• BVP didės 2,3 %
• bus sukurta 2,25 mln. naujų darbo vietų
 
Iki 2020 m. EIB grupės paskolomis, patvirtintomis pagal In-
vesticijų planą iki 2016 m. pabaigos 
• bus sutelkta 161 mlrd. EUR investicijų
• BVP didės 0,7 % 
• bus sukurta 690 000 naujų darbo vietų

EIB analizė rodo, kad EIB grupės paskolos – nesvarbu, ar 
suteiktos ekonomikai gerais laikais, ar blogais – padėjo 
pagrindus ilgalaikiam augimui, ne tik suteikė ekonomikai 
momentinį postūmį. „Pagrindinis mūsų tikslas – stiprinti ES 
konkurencingumą ir ilgalaikį augimą, – sako Banko Ekono-
mikos departamento direktorė Debora Revoltella. – Analizės 
duomenys rodo, kad ilguoju laikotarpiu Europos ekonomika 
bus gerokai didesnė, nepriklausomai nuo ekonomikos ciklo.“

Sėkminga kova su rinkos  
nepakankamumu

EIB grupei svarbu įvertinti savo darbo poveikį, siekiant užti-
krinti, kad lėšos būtų veiksmingai naudojamos ES gyventojų 
labui. ES banko skolinimo veikla pagal Investicijų planą jau 
susilaukė pritarimo Briuselyje – programa buvo išplėsta, jos 
finansavimas padidintas. EIB valdomas Europos strateginių 
investicijų fondas pradėjo veiklą 2015 m. Jam buvo suteikta 

Poveikis darbo 
vietoms ir 
augimui

Europos ekonomikai reikėjo postūmio, 
kad po finansų krizės atgautų dalį  
ugnelės. Tokiu postūmiu turėjo tapti  
Investicijų planas Europai. Banko  
ekonominiai modeliai rodo, kad jis  
pasiteisino.
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ES biudžeto garantija ir numatyta per trejus metus sutelkti 
315 mlrd. EUR investicijų. Ši suma iki 2020 m. turės padidėti 
iki 500 mlrd. EUR.

Siekiama padėti bendrovėms, kurioms gali būti sunku gauti 
lėšų iš bankų, didžiausią dėmesį skiriant inovacijų kūrėjoms 
ir mažosioms įmonėms. „Šią programą sukūrėme kaip atsa-
ką į krizę, kai šioms įmonėms rinkoje lėšų trūko, – pažymi 
EIB Ekonominės politikos ir strategijos skyriaus vadovė Na-
tacha Valla. – Tyrimas rodo, kad padėtį keičiame.“

Konservatyvios prielaidos

Norėdami įvertinti EIB veiklos poveikį, Banko ekonomis-
tai turėjo atsižvelgti į sudėtingą Banko operacijų ir kito-
kios veiklos ekonomikoje sąveiką. EIB ekonomistai sudarė 
bendrą darbo grupę su Europos Komisijos Jungtinio tyri-
mų centro darbuotojais Sevilijoje ir siekdami apskaičiuo-
ti, ar vis mažėjančios viešojo finansavimo lėšos panaudo-
jamos efektyviai, pasitelkė ekonominį modelį, pavadintą 
 RHOMOLO. „Modelyje taikėme konservatyvias prielaidas, – 
pasakoja Georgas Weiersas, EIB ekonomistas, dalyvavęs at-
liekant tyrimą. – Bet vis tiek poveikio rezultatai labai geri.“

„Šis planas išjudino ekonomiką, ir šis judėjimas pats save palaiko.“ 

pagal ESIF
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VIETOMS IŠLIEKA

investicijų 
poveikis

struktūrinis
poveikis

...bet jų poveikis 
ilgainiui mažėja...

EIB grupės remtos 
investicijos  (patvirtinta)

544 mlrd. EUR,
pagal ESIF

161mlrd. EUR iš 
jų

 

Tyrimas rodo, kad kai pradinis impulsas, darantis poveikį 
ekonomikai, nusilps, Investicijų planas turės stiprų struktū-
rinį poveikį ekonomikai ilguoju laikotarpiu, kaip ir kitos EIB 
grupės suteiktos paskolos.

2036 m. dėl EIB grupės paskolų, patvirtintų pagal Investi-
cijų planą iki 2016 m. pabaigos,
• BVP didės 0,4 %
• bus sukurta 344 000 naujų darbo vietų

Bendras 2015–2016 m. EIB grupės patvirtintomis paskolomis 
remiamų investicijų poveikis po 20-ies metų bus dar dides-
nis. Dėl jų
• BVP didės 1,5 %
• bus sukurta 1,3 mln. naujų darbo vietų

„Poveikis didelis ir laikui bėgant nemažėja, – aiškina Valla. – 
Po 20 metų vis dar bus darbo vietų, kurios atsiranda dėl šių 
investicijų. Tai svarbiausias teigiamas Investicijų plano ir visų 
Banko operacijų rezultatas.“
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Inovacijos konkurencingumui
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quibus audanda explant iossit dolorpor rero 
quaecabo. Voluptis secaboreptat quis et qui 
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia

•  7,44 mln. naujų ir atnaujintų labai didelės 
spartos skaitmeninių jungčių

•  1,1 mln. moksleivių ir studentų naudosis at-
naujinta infrastruktūra

13,8 mlrd. EUR
inovacijoms ir įgūdžių 

stiprinimui

Skeleton steigėjai Taavis Madiberkas (kairėje) ir 
Oliveris Ahlbergas
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“
Suprantama, kad dirbant su kokosų kevalais 
problemiška tai, kad jų porų pasiskirstymas 
ir dydis labai nevienodas, – sako Taavis Ma-
diberkas, įmonės Skeleton Technologies ge-

neralinis direktorius. Įmonė įsikūrusi Estijoje, kur 
pagrindinė problema, atrodytų, būtų maža tiki-
mybė rasti kokosų, o ne jų kevalų ypatybės. Iš tie-
sų stebina tai, kad įmonė Šiaurės šalyje sprendžia 
svarbią problemą, susijusią su kokosais.

Šis kokosų naudojimo būdas iš tikrųjų yra dau-
gelio milijardų eurų vertės problema, kai turi 
galvoje superkondensatorių – energijos saugo-
jimo prietaisų – rinkos dydį.  Numatoma, kad iki 
2024 m. ji padidės iki 6 mlrd. EUR . Iki šiol kon-
densatoriai buvo gaminami iš aktyvintųjų an-
glių, gaunamų deginant kokosų kevalus. Bet 
Skeleton Technologies sukūrė neorganinę, daug 
veiksmingesnę alternatyvą. 2017 m. EIB suteikė 
įmonei 15 mln. EUR paskolą moksliniams tyri-
mams ir technologijų plėtrai tęsti su ES biudže-
to garantija pagal Europos planą Europai.

O gal ir toliau naudoti  
kokosus?

Kai kokosai deginami, susidaro anglys, kurias 
plonu sluoksniu paskleidus ant folijos lakšto 
ir veikiant įelektrintais jonais galima išsaugo-
ti jonus jų porose. Kuo tankiau anglys paden-
giamos tinkamo dydžio poromis, tuo daugiau 
energijos galima sukaupti viename medžia-
gos grame. Bėda ta, kad, priklausomai nuo oro 
ir derliaus ėmimo laiko, suanglėjusio kokoso 
porų tankumas būna nevienodas.

Naudodama savo originalią technologiją įmo-
nė Skeleton Technologies gali suvienodinti porų 

Superkondensatoriai 
ar kokosai

Iki šiol pagrindinė galingų energi-
jos saugojimo prietaisų sudeda-
moji dalis buvo kokosų anglis. 
Bendrovė speiguotojoje Estijoje 
sugalvojo, kaip pagaminti super-
kondensatorių be atogrąžų vaisių.

„Superkondensatoriai 
yra energetikos sistemos 
stuburas, jos griaučiai.“
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tankumą. Rezultatas – vieno atomo storio lenkti lakštai, ku-
rių viename grame yra apie 2 000 kvadratinių metrų lygiai 
porėto ploto jonams kauptis. Po to Skeleton paskleidžia an-
glį ant aliuminio lakštų ir stipriai sulanksto arba susuka šiuos 
lakštus į elementus ir taip sukuria superkondensatorius, ku-
rių energijos tankis keturis kartus didesnis už konkurencinius  

gaminius, gaminamus naudojant kokosus. Tarp kitko, pa-
vadinimas Skeleton (griaučiai) atsirado iš to, kad žiūrint per 
mikroskopą įmonės sukurta medžiaga primena žmogaus 
griaučius. T. Madiberkas pabrėžia: „Superkondensatoriai yra 
energijos sistemos stuburas, jos griaučiai.“
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K
ai Josephas Ioannou buvo šešių mėnesių, Kipro neu-
rologijos ir genetikos instituto Nikosijoje gydytojai 
jam diagnozavo spinalinę raumenų atrofiją – tai liga, 
pasireiškianti nugaros smegenų motorinių neuronų 

degeneracija, dėl kurios silpnėja raumenys. Taip jau atsitiko, 
kad Ioannou gimė kaip Kipro graikas mieste, kuris po įsiver-
žimo beveik prieš du dešimtmečius iki jo gimimo buvo pada-
lytas. Instituto gydytojams tai nesvarbu. „Kipro turkai ir Kipro 
graikai serga panašiomis ligomis, – sako profesorius Leonidas 
Phylactou, institutui vadovaujantis genetikas. – Dalis mūsų mi-
sijos – gydyti abi bendruomenes.“

Šiame institute J. Ioannou gydomas 29 metus. Jis lanko-
si pas neurologą, plaučių ir širdies specialistus, taip pat pas 
mitybos specialistą. Be to, reguliariai dirba su fizioterapi-
jos specialistu. Per tuos metus Josephas baigė informatikos 
studijas ir įsteigė savo kompiuterių taisymo įmonę. Yra su-
sižadėjęs, svajoja turėti šeimą. „Jei manęs nebūtų gydę ins-
titute, mano būklė būtų daug blogesnė, – sako Josephas. –   
Instituto darbuotojams konsultuojant ir stebint, mano gyve-
nimo kokybė yra geresnė. Galiu dirbti. Galiu svajoti ir kurti 
ateities planus.“

J. Ioannou yra vienas iš 12 000 institute besigydančių paci-
entų. Institutas stovi ant vienos iš Nikosijos kalvų, netoli Ža-
liosios linijos, dalijančios salą į Kipro Respubliką ir 1974 m.   
Turkijos okupuotą teritoriją. Kiekvienais metais institute 
atliekama apie 40 000 laboratorinių tyrimų, čia kovojama su 
visame pasaulyje žinomomis genetinėmis ligomis, pavyz-
džiui, išsėtine skleroze, ir su kai kuriomis ligomis, ypač papli-
tusiomis Kipre, kaip kraujo liga talasemija. 1990 m. įsteigtas 
institutas yra ir šių ligų gydymo mokslinių tyrimų centras. 
Svarbiausia, kad jis gelbsti gyvybes. „Be instituto šių žmonių 
gyvenimas geriausiu atveju būtų labai labai sunkus, – sako 
L. Phylactou, kuriam 47-eri. – Drįstu sakyti, kad kai kurių jau 
nebūtų tarp gyvųjų.“

Ne tik sveikata, bet ir socialinis  
poveikis

„Instituto, kaip ir daugelio kitų svarbių medicinos įstaigų, 
poveikis neapsiriboja jo pacientų sveikata. Instituto veikla 
daro reikšmingą poveikį Kipro socialiniam ir ekonominiam 

Padalytą Kiprą 
vienija genai

gyvenimui, nes jame gydomi žmonės gali dirbti, netampa 
našta savo šeimai ir valstybei. Pavyzdžiui, institute atlieka-
mas talasemijos testas laikotarpiu iki gimdymo naujagimių 
susirgimo šia liga rodiklį sumažino beveik iki nulio“, – pasa-
koja L. Phylactou.

Plėsdamas savo svarbią veiklą Kipro neurologijos ir gene-
tikos institutas įgyvendina 40 mln. EUR plėtros programą, 
kuri padės atnaujinti jo mokslinių tyrimų pajėgumus ir mo-
dernizuoti pacientų gydymo ir reabilitacijos infrastruktūrą.   

Kipro neurologijos ir genetikos institutas 
didina mokslinių tyrimų apimtį ir pacientų 
priežiūros paslaugas – Kipro graikams ir 
turkams

„Kipro turkai ir Kipro 
graikai serga panašiomis 

ligomis. Dalis mūsų 
misijos – gydyti abi 

bendruomenes.“ 
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Daugiau apie EIB paramą inovacijoms 
žr. interneto svetainėje

•  Latvijos kardiošokoladas eib.org/cardiac-chocolate

•  Diagnostiniai tyrimai, trunkantys vos tris valandas vietoj trijų 
dienų eib.org/molecular-diagnostics

Programai įgyvendinti EIB suteikė 26 mln. EUR paskolą, skir-
tą išimtinai instituto mokslinių tyrimų ir plėtros darbui rem-
ti. „Šis mokslinių tyrimų centras labai svarbus, – sako Ni-
cosas Yiambidesas, EIB paskolų Kiprui specialistas. – Be to, 
labai gerai, kad jis dirba su abiem Kipro bendruomenėmis.“

EIB, ES bankas, jau finansavo nemažai medicinos ir moksli-
nių tyrimų centrų Kipre. Tai yra didesnės kampanijos, kuria 
siekiama išjudinti 2012 ir 2013 m. bankų krizių nuniokos sa-
los ekonomiką, dalis. Tarp jų – ir Vokietijos onkologijos cen-
tras, atidarytas 2017 m. rudenį Limasolyje. Jį EIB finansavo 
per vietos tarpininką.

EIB grupė pasirašė 1,7 mlrd. EUR Kipro finansavimo penke-
rių metų sutartį, apimančią ir dideles paskolas moksliniams 
tyrimams, infrastruktūros finansavimą, paskolas mažosioms 
įmonėms. Vien tik paskolos 2017 m. sudarė 333 mln. EUR – 

tai suma, atitinkanti 1,8 proc. Kipro BVP, didžiausią BVP dalį 
tarp visų ES valstybių narių.
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Didelės investicijos į MAŽĄSIAS 
įmones
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•  Parama suteikta 285 800 MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių 

•  MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėse iš-
saugota 3,9 mln. darbo vietų

29,6 mlrd. EUR
mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms
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Vaikus mokantys 
dinozaurai ir raketos

Portugalijos verslininkas, metęs 
darbą finansų srityje, kad galėtų 
žaisti su žaislais

J
eigu tai glitu, triukšminga, keista ar smirda, vaikams 
patiks.

Būtent tai Miguelis Pina Martinsas suprato prieš 10 
metų, kai ieškojo naujos veiklos. Jis jautė, kad vaikai iš 

lavinamųjų žaidimų negauna to, ko jiems reikia, todėl metė 
perspektyvų darbą finansų srityje ir įsteigė savo įmonę, no-
rėdamas pasiūlyti ką nors neįprasto. „Į savo naująjį projektą 
sudėjau visus pinigus“, – sako M. P. Martinsas.

Šiuo metu netoli Lisabonos įsikūrusi jo bendrovė Science4You 
gamina šimtus žaislų, joje dirba daugiau kaip 200 žmonių. 
2008 m. bendrovės pardavimų rezultatai siekė  54 000 EUR. 
Tikimasi, kad 2017 m. jie viršys 20 mln. EUR.

Lavinamieji žaislai: laužomi stereotipai

Tai ką gi M. P. Martinsas padarė kitaip? Jo gaminami 
lavinamieji žaislai juokingesni ir keistesni. Savo žaislų rinkinius 
jis pavadino „Sprogmenų mokslas“, „Raketų gamykla“ 
arba „Glitėsių fabriko slidieji šliužai“. Koncepcija išsivystė iš 
universitete Lisabonoje vykdyto baigiamojo projekto, kurio 
užduotis buvo surasti naują rinką lavinamiesiems žaislams. 
„Bandėme ieškoti dalykų, kurie vaikams patiktų, pavyzdžiui, 
gaminti muilą ir žaislinius glitėsius, raketas ir saldainius, 
sukelti sprogimą. Ir norėjome parodyti, kaip visa tai padaryti 
kitaip“, – pasakoja M. P. Martinsas.

M. P. Martinso žaislai yra smagūs, kartais kvaili, bet moko 
vaikus gamtos mokslų, chemijos ir fizikos, o kartu skatina 
kūrybiškumą ir gerina socialinius įgūdžius. Be to, žaidimai 
žadina smalsumą ir supažindina su vaiką supančiu pasauliu. 
Įmonė leidžia Mažojo mokslininko tinklaraštį, kuriame 
vaikams aiškina, kodėl jie žiovauja, kodėl uodai kanda ir kodėl 
svarbūs trikampiai.

EIB suteikė 10 mln. EUR paskolą, padėsiančią Science4You 
augti. Paskola suteikta pagal Investicijų planą Europai, 
kuriuo siekiama skatinti mažesnes inovatyvias bendroves. 
Bankai jas laiko nepatikrintomis arba pernelyg rizikingomis. 
„Science4You yra greitai auganti įmonė, pradėjusi veiklą 

kaip akademinis projektas, bet kiekvienais metais plečiasi, 
finansiniai rodikliai taip pat teigiami“, – sako Francisco 
Alves da Silva, šį sandorį sudaręs EIB paskolų specialistas. 
Science4You sujungs EIB paskolos lėšas su 10 mln. EUR 
nuosavų lėšų, kurias investuos į geresnę žaislų surinkimo 
linijų įrangą, gerins pardavimą internetu ir reklamą, ieškos 
naujų žaislų idėjų. Bendrovė, 40 proc. žaislų parduodanti 
Portugalijoje,  gautas lėšas panaudos plėtrai Europoje ir už 
jos ribų.

 Kognityvinių gebėjimų stiprinimas

Be kvepalų, muilo ir purvo, Science4You siūlo žaislų komplek-
tus SPA, medicinos, dinozaurų, chemijos, raketų, sprog menų, 
kristalų ir maisto gaminimo temomis. Kiekvienas komplek-
tas grindžiamas gamtos mokslų mokymusi ir išleidžiamas su 
išsamiomis spalvotomis instrukcijomis, kaip atlikti eksperi-
mentą ar mokslinį tyrimą.

Bendrovė žaismingai pateikia net savo reklamą. Jos vaizda-
juostėse apie kvepalų fabriką, lūpdažių fabriką ar sprogme-
nų mokslą rodoma, kaip mokslininkas pila vieną skystį į kitą 
ir visa laboratorija prisipildo dūmų. „Manome, kad mums pa-
vyko rasti tinkamą lavinimo ir malonumo pusiausvyrą: mama 
ir tėtis perka lavinamąjį žaislą, o vaikai tikrai nori su juo žais-
ti, – sako M. P. Martinsas. – Rasti tą pusiausvyrą visada labai 
sunku.“

„Bandėme ieškoti dalykų, 
kurie vaikams patiktų, 

pavyzdžiui, gaminti muilą ir 
žaislinius glitėsius, raketas ir 
saldainius, sukelti sprogimą. 
Ir norėjome parodyti, kaip 

visa tai padaryti kitaip.“
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Science4You darbuotojos Vera Marques (kairėje) ir Madalena 
Ribeiro atlieka smagų eksperimentą Carlotos Costos gimtadienyje
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M
etus laiko Sirijos pabėgėlis Mahmoudas Al-Fayya-
das dirbo vaistinėje Liuksemburge, kol sužinojo 
apie vietos mikrofinansavimo firmą Microlux. Jis 
pagalvojo: „Visada aistringai mėgau gaminti. Ko-

dėl nepabandžius? Juk maisto gaminimas yra puikus tiltas tarp 
skirtingų kultūrų.“ Mahmoudo atidarytame restorane maistą 
kaip namuose gamina Sirijos pabėgėlės moterys. Name, kurį 
už simbolinę 1 EUR kainą padovanojo savininkas, sutikęs Mah-
moudą per Liuksemburgo Raudonojo Kryžiaus organizaciją, 
galima susodinti apie 100 žmonių. Dažnai visos vietos dviem 
srautais tiekiamai vakarienei būna užsakytos.

„Dabar esu įdarbinęs aštuonis žmones, paskolą ketinu grą-
žinti per dvejus metus. Šis mikrokreditas man padėjo pradė-
ti naują gyvenimą ir prisidėti prie mano naujosios tėvynės 
ekonomikos. Esu labai dėkingas visiems, kurie nuo pat pra-
džių manimi pasitikėjo ir rėmė“, – kalba Mahmoudas.

Nuo 2016 m. kovo mėn. įmonė Microlux, Europos investicijų 
fondo remiama mikrokreditavimo įstaiga, finansuojama pagal 
ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą, teikia viltį mažo-
sioms Liuksemburgo įmonėms. Nors Liuksemburgas – turtin-
ga, sparčiai augančios ekonomikos valstybė, joje yra ir darbo 
vietų neužtikrintumo rizikos, ir skurdo. Anksčiau kreditų Liuk-
semburge neteikė nė viena vietos mikrofinansavimo įstaiga.

EIF, kuris yra EIB grupės dalis, apskaičiavo, kad Liuksemburge 
per penkerius metus galima tikėtis maždaug 400 paskolos 
paraiškų. „Tai svarbu, – sako Karin Schintgen, atstovaujan-
ti pagrindiniam Microlux akcininkui BGL BNP Paribas, –   
nes Europoje 30 proc. naujų mikroįmonių ir mažųjų įmonių 
įsteigė darbo neturintys asmenys.“

Aistra tango

Gavęs 10 000 EUR paskolą iš Microlux, Rodolfo Aguerrodi iš 
savo gimtinės Buenos Airių į Liuksemburgą, kuriame gyve-
na jau trejus metus, atvežė tango – čia įkūrė šokio studiją. 
„Pradėjau mokydamas šokti Europos institucijų klubuose, 
bet greitai pajutau, kad yra profesionalesnių dalyko studijų 
poreikis“, – pasakoja R. Aguerrodi.

Mikrofinansavimas 
Sirijos pabėgėliui ir 
tango šokėjui

Liuksemburge Microlux suteikia 
socialiai atskirtiems žmonėms 
galimybę turėti savo verslą
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Kiekvieną mėnesį jis moka 258 EUR. Tai nedidelė suma, bet 
tokie kreditai padeda Europos ekonomikai suktis. „Mes ga-
lėjome tęsti darbą ir be paskolos, bet ją gavę jaučiamės stip-
resni ir galime sutelkti dėmesį į savo pagrindinę veiklą“, – 
sako Rodolfo.

Jis yra įdarbinęs aštuonis mokytojus ir visos grupės pil-
nos beveik kiekvieną savaitės dieną. Tarp jų – ir specialios  

terapinių šokių pamokos sergantiesiems Parkinsono ir 
Alzheimerio ligomis.

Taigi mikrokreditų paklausa yra net tokioje turtingoje šalyje 
kaip Liuksemburgas.

„Esu labai dėkingas visiems,  
kurie nuo pat pradžių manimi  

pasitikėjo ir rėmė.“

Daugiau apie EIB paramą MVĮ  
žr. interneto svetainėje

 •  Daugiau žr. Estijos dailininko Madiso Otso sukurtame komik-
se „Jaunikliai“ interneto svetainėje eib.org/startup-cartoon 

•  Patikrink Švedijos bendrovę, padedančią tau „apmokėti“ sąs-
kaitas eib.org/izettle 
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Europą jungianti infrastruktūra 
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•  10 924 MW naujų elektros gamybos 
pajėgumų 

•  Iš jų 99,6 % iš atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių

•  76 557 km nutiestų arba atnaujintų 
elektros perdavimo linijų

• Įrengta 36,8 mln. išmaniųjų skaitiklių

•  10,4 mln. namų ūkių gavo elektros 
energiją 

•  572 324 šeimų apsigyveno naujuose 
ar renovuotuose socialiniuose butuose ar 
namuose už prieinamą kainą

•  735 mln. papildomai pervežtų keleivių EIB 
finansuotu transportu

•  45,7 mln. žmonių naudojasi geresnėmis 
sveikatos paslaugomis

18 mlrd. EUR
infrastruktūrai

Vélib dviratis Paryžiuje
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S
usisiekimas – kasdienis Davido Penos, gyvenančio 
mažame miestelyje prie upės apie 30 km. į vakarus 
nuo Paryžiaus, rūpestis. Neretai atvykęs į stotį pama-
tau, kad traukinys vėluoja arba apskritai nevažiuoja, 

– sako 42 metų malūnsparnių inžinierius.

Paryžiaus metro dažnai minimas tarp geriausių pasau-
lio met ro, o naujausios pasaulinės apklausos duomenimis, 
miestas yra tarp 10 geriausių pagal judumą mieste. Tačiau jo 
regionas susiduria su rimtomis problemomis. „Paryžiaus sis-
tema labai sena, panaši į Londono, – sako Caroline Lemoine, 
EIB transporto inžinierė. – Siekiant gerinti paslaugų lygį ir di-
dinti jų prieinamumą tinklo atnaujinimui ir plėtros palaiky-
mui reikia labai didelių investicijų. EIB padeda jas finansuoti.“

Pranzūzijos salos (Ile de France) rajone, išsidėsčiusiame mies-
te ir aplink jį, gyvena apie 12 mln. gyventojų – beveik trigu-
bai daugiau negu prieš šimtmetį. Kiekvieną dieną Paryžiaus 
regiono transporto tinkle įvyksta daugiau kaip 8 mln. kelio-
nių. Gyventojų antplūdis prisidėjo prie kosminių nekilnoja-
mojo turto kainų, privertusių daug gyventojų išsikelti 40 km 
už miesto, į vietoves, kuriose mažiau transporto jungčių. 
„Mums reikia spręsti daugiau kaip šimtmečio senumo pro-
blemas ir rasti sprendimus jau šiandien“, – sako Laurence’as 
Debrincatas, judumo Paryžiuje specialistas, dirbantis ben-
drovėje Ile-de-France Mobilités, valdančioje regiono trans-
porto tinklą.

Planuojame ateičiai

ES bankas padeda Paryžiui investuoti į transportą jau dešimt-
mečius. Neseniai sudaryti šie dideli sandoriai:
 
•  800 mln. EUR paskolos iš EIB sugrąžins į miestą tramvajus
•  200 mln. EUR parama įmonės Autolib elektromobilių parkui
•  2,5 mlrd. EUR skirta dalies ambicingo projekto, vadinamo 

Grand Paris Express, metro plėtros planui – vienam iš didžiau-
sių pasaulyje projektų finansuoti.

Baigus statyti Grand Paris Express metro padidės dvigubai: ge-
ležinkelių ilgis padidės 200 km, bus įrengta daugiau kaip 70 
stočių. Projekto tikslai:

•  sujungti į bendrą tinklą izoliuotus priemiesčius;
•  mažinti kasdienius transporto kamščius, didinančius smogą;
• sujungti verslo rajonus, oro uostus ir universitetus;
•  sujungti izoliuotus priemiesčius su Paryžiumi.
 
„Grand Paris projektas truks ilgai, bet jis užtikrins, kad mūsų 
transporto tinklas būtų vienas geriausių pasaulyje“, – teigia L. 
Debrincatas.

Atnaujinami ir priemiesčius aptarnaujantys regioninio eks-
preso tinklo (RET) traukiniai, keičiami jų vagonai ir signalizaci-
ja. RET A linija, kurios ilgis daugiau kaip 100 km., yra labiausiai 
perkrauta Europoje, čia kasdien pervežama 1,2 mln. keleivių. 
Ši linija, pakeliui į priemiesčius rytuose ir vakaruose kertanti 
Paryžiaus centrą, renovuojama nuo 2015 m. iki 2020 m. Įgy-
vendinus projektą bus pakeista 24 km. geležinkelių.

Kaip Paryžius 
gerina  
susisiekimą

Tai kainuoja milijardus eurų, bet 
Paryžius kuria ateities transporto 
tinklą
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„Tiesiog būtina tvarkyti priemiestinį geležinkelių tinklą, – pa-
sakoja Debrincatas. – Pakeisti geležinkelių linijas ir elekrines 
sig nalizacines sistemas kainuoja milijardus eurų, bet tą mes 
darome jau daug metų.“

Be to, Paryžiuje įgyvendinti ir vieni sėkmingiausių pasauly-
je bendro naudojimosi dviračiais projektai. Paryžiuje siūloma 
apie 14 500 dviračių 1 230 stočių. Miestas ilgina savo dviračių 
takus nuo paskutiniojo praeito amžiaus dešimtmečio – šiuo 
metu miesto dviračių takų ilgis sudaro apie 700 km.

Plečiamas ir elektrinių autobusų tinklas: numatoma, kad iki   
2025 m. 80 proc. autobusų bus elektriniai, o kiti bus varomi 
biodegalais. Paryžiuje jau yra viena elektrinė linija, kuria važi-
nėja 23 autobusai.

Derėtų nepamiršti ir Autolib bendro naudojimo elektromobi-
lių paslaugos, pradėtos teikti 2011 m. Šiuo metu Paryžiaus zo-
noje yra beveik 4 000 elektromobilių ir daugiau kaip 100 000 
registruotų vartotojų. ES bankas finansavo Autolib automobi-
lių akumuliatorių tyrimus ir paslaugų diegimą.

D. Pena, gyvenantis vakariniame priemiestyje, sako tikintis 
judumo Paryžiuje ateitimi ir savo galimybėmis važinėti į dar-
bą ir atgal. RET plėtros planuose – ir priemiestinis traukinys į 
jo miestelį. D. Pena sako, kad „Prancūzija aiškiai pirmauja die-
giant naujausias technologijas, bet dar galima tobulėti“.

Projektas Grand Paris 
„užtikrins, kad mūsų 

transporto tinklas būtų 
vienas geriausių pasaulyje.“ 
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2
017 m. pavasarį ir vasarą Romoje beveik nebuvo lie-
taus. Dėl mažo kritulių kiekio ir aukštos temperatūros 
vandens buvo mažiau ir Romos gyventojams – jie ne-
rimavo, kad vanduo bus normuojamas, kaip ir kai ku-

riuose centrinės Italijos miestuose.

Bet vasaros karščio bangos – ne vienintelė vandens trūkumo 
priežastis. Dėl pasenusių vandens tinklų vidutiniškai  35 proc.   
vandens prarandama vamzdynuose dar iki jis pasiekia var-
totoją. Viską reikia skubiai remontuoti, bet nedidelės Italijos 
vandens bendrovės negauna tam lėšų.

Joms į pagalbą atėjo EIB, suteikęs 200 mln. EUR programinę 
paskolą investicijoms į vandens ir nuotekų tvarkymo infras-
truktūrą visoje Italijoje. EIB finansuos nuo keturių iki aštuo-
nių vandens projektų, kurių kiekvieno vertė nuo 30 mln. iki 
100 mln. EUR. Despina Tomadaki, EIB paskolų vadybininkė, 
atsakinga už operacijas, paaiškina: „Tiesiogiai finansuoti ma-
žas vandens komunalines įmones laikoma per daug rizikinga 
operacija, bet pagal Investicijų planą Europai toks finansavi-
mas įmanomas. Šis sandoris yra pirmasis, kai finansuojamos 
mažosios ir vidutinio dydžio vandens komunalinės įmonės.“

Vandens tiekimo paslaugas Italijoje prižiūri valstybė, su-
skirsčiusi teritoriją į 64 aptarnavimo sritis. Paslaugas teikia 
apie 2 700 operatorių maždaug 7 700 savivaldybių. Kelios 
didelės įmonės aptarnauja apie 50 proc. gyventojų. Tačiau 
dauguma operatorių yra maži, jiems sunku atitikti paskolos 
gavėjo reikalavimus. Todėl Italijos vandens sektoriuje inves-
ticijų atotrūkis tarp poreikio ir vykdomų darbų kiekvienais 
metais didėjo. Dabar reikia apie 3 mlrd. EUR per metus. EIB 
programinė paskola padės šį atotrūkį mažinti.

Kai kuriuose Italijos regionuose gauti paskolą ypač sunku. 
„Programinė paskola bus skiriama toms centrinės ir pietų 
Italijos įmonėms, kurioms investicijų reikia labiausiai“, – sako 
Patricia Castellarnau, šį sandorį rengusi EIB ekonomistė.

Numatoma, kad programinė paskola padės sukurti apie  
2 000 naujų darbo vietų, taip dar labiau padedant vietos gy-
ventojams ir verslo įmonėms.

Investicijų 
srautas Italijos 
vamzdynams 
tvarkyti

Italijos vandens operatoriams 
skirtomis lėšomis taisomi pralai-
dūs vandens rezervuarai ir seni 
vamzdynai
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Daugiau apie EIB paramą infrastruktūros projektams 
žr. interneto svetainėje

•  Sužinokite, kas yra metroguagua Las Palmase  eib.org/metroguagua 

•  Bratislavos istorinių pastatų atnaujinimas eib.org/bratislava-urban-renewal

Iki metų pabaigos pagal programinę 
paskolą buvo pasirašyti du mažesni 
sandoriai: 50 mln. EUR paskola įmo-
nei Brianzacque Moncos ir Briancos 
provincijose Lombardijos regione ir   
20 mln.  EUR paskola Palermo komu-
nalinių paslaugų įmonei AMAP.“
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Klimatas ir aplinka  
TVARIAI ateičiai
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Rodopų kalnai Bulgarijoje yra viena iš vietovių, kuriose 
įgyvendinamas bandomasis gamtos išsaugojimo projektas 
pagal programą „Atkuriame Europos laukinę gamtą“

Tai biologinės įvairovės, neužteršto oro, 
švaraus vandens, transporto saugos, 
atsinaujinančiosios energijos ir energijos 
vartojimo efektyvumo projektai

Klimato politikai įgyvendinti Bankas skiria 
ne mažiau kaip 25 % visų paskolų visose 
viešosios politikos srityse

2017 m. klimato politikai įgyvendinti EIB skyrė  
19,4 mlrd. EUR

Tai 28,2 % viso finansavimo

•  Atsinaujinančiajai energijai – 4,4 mlrd. EUR

•  Energijos vartojimo efektyvumo projektams – 
4,8 mlrd. EUR 

•  Mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančio 
ir klimatui nekenkiančio transporto 
projektams – daugiau kaip 7,1 mlrd. EUR

•  Moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai 
ir inovacijoms – 1 mlrd. EUR

•  Miškų želdinimui, kietųjų atliekų ir nuotekų 
tvarkymui – 0,5 mlrd. EUR

•  Klimato kaitos poveikiui švelninti kituose 
sektoriuose – 0,7 mlrd. EUR

•  Prisitaikymui prie klimato kaitos –  
0,8 mlrd. EUR

* Nurodyti dar neaudituoti duomenys

16,7 mlrd. EUR
aplinkos projektams 
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B
ulgarijos Rodopų kalnai kyla virš 2000 m., juose be-
veik 15 000 kvadratinių metrų plotą užima gilūs upių 
išgraužti tarpekliai ir stačios uolos. Šie kalnai – viena 
svarbiausių pasaulyje nykstančių paukščių – egipti-

nių grifų perėjimo vietų ir vienintelė palšojo grifo augimvietė 
šalyje.

Rodopų kalnai – viena iš aštuonių bandomųjų vietovių, paten-
kančių į naują gamtos saugojimo viziją įgyvendinančią progra-
mą, pavadintą „Atkuriame Europos laukinę gamtą“ (Rewilding 
Europe). Žmonėms vis labiau keliantis į miestus, programa „At-
kuriame Europos laukinę gamtą“ įgyvendinama tuštėjančio-
se kaimiškose vietovėse,  šios teritorijos grąžinamos laukinei 
gamtai, atkuriamos atsinaujinančiosios ekosistemos, kurios 
yra gyvybiškai būtinos biologinei įvairovei, kartu vystomi nau-
ji gamtoje vykdomi verslai.

Pasirodo, ten yra ir tokių verslų, kuriems EIB skiria 6 mln. EUR 
iš Gamtos turtų finansavimo priemonės, sukurtos kartu su Eu-
ropos Komisija. „Vis plačiau suprantama, kad gamtos išsaugo-
jimo sąnaudoms padengti viešųjų dotacijų neužteks, – aiškina 
EIB investicijų į aplinkos apsaugą ir klimato kaitos projektų fi-
nansavimo specialistė Jane Feehan. – Programos „Atkuriame 
Europos laukinę gamtą“ esmė – gamtos išsaugojimas, bet jie 
kuria ir stiprų verslo modelį, o dabar jau gali paimti paskolą ir 
plėsti savo veiklą.“

Įgyvendinant šį projektą Bulgarijos Rodopų kalnuose dirba-
ma su vietos verslininkais siekiant paskatinti nedidelės ap-
imties gamtos turizmą – taisomos laukinės gamtos fotografų 
slėptuvės, mokomi vietos verslininkai, norint parodyti jiems 
komercinę laukinės gamtos vertę. Galutinis tikslas – finan-
suoti regiono laukinės gamtos atkūrimą, užkirsti kelią gyvūnų 
nuodijimui, brakonieriavimui ir paukščių žūčiai nuo elektros 
išlydžio: dėl visų šių priežasčių palšųjų grifų sumažėjo iki vos 
dešimties porų.

Kovai su nuodijimu programos „Atkuriame Europos laukinę 
gamtą“ darbuotojai apgyvendino būrį šunų, apmokytų aptikti 
grifams pavojingą apnuodytą maistą. Jie įrengia dirbtinius liz-
dus, kad pritrauktų juodųjų grifų pradėti kurti naujas koloni-
jas, be to, derasi su vietos elektros bendrovėmis, kad jos izo-
liuotų savo elektros linijas. Vietos gyventojai vilkų populiacijai 
mažinti naudojo užnuodyto maisto spąstus, o pagal programą 

Palūkanos 
mokamos 
laukiniais arkliais

Naujas biologinės įvairovės sprendimas 
atgaivina senovės gyvūnus

„Atkuriame Europos laukinę gamtą“ įvežta danielių ir taurių-
jų elnių, kad vilkai turėtų ką medžioti. Tai svarbiausias dalykas 
norint pritraukti grifų. Juk šie paukščiai minta likučiais ant ske-
leto, likusiais po vilkų puotos.

Kaipgi reaguoja vietos gyventojai? „Žinoma, naująjį metodą 
aiškiname ir jiems, – sako programos „Atkuriame Europos lau-
kinę gamtą“ vadovas Wouteris Helmeris. – Šioje zonoje pie-
menų likę mažai. O tie, kurie yra, supranta, kad jeigu atvešime 
elnių, vilkai nekreips dėmesio į jų avis ar galvijus, nes vilkams 
visada lengviau medžioti laukinius gyvūnus.“

Vietos gyventojai taip pat supranta, kad laukinės gamtos at-
kūrimas jiems padeda diversifikuoti pajamas, jeigu atvyksta 
turistų iš sostinės Sofijos ir iš užsienio. Tai nakvynės ir pusry-
čių paslaugos, ne tik tvarkymasis su galvijais. „Vietiniai supran-
ta, kad gyvas vilkas vertas daugiau negu nugaišęs, – aiškina   
W. Helmeris. – Tad mūsų darbas padeda jiems permąstyti savo 
santykį su gamta.“

Išnykusių senovinių rūšių  
sugrąžinimas

Turizmo galimybės Rodopų kalnuose neapsiriboja fotografų 
slėptuvėmis. Įgyvendinant programą „Atkuriame Europos lau-
kinę gamtą“ įsteigta Europos safario bendrovė. Ką gi įdomaus 
turi Europos fauna, palyginti su Afrikos gyvūnais, kurie mums 
paprastai asocijuojasi su safariu? Gal stumbrus? Šie didžiuliai 
raguočiai yra naminių galvijų protėviai. Iki 180 m aukščio gy-
vūnai, dažnai sveriantys daugiau negu toną, vaizduojami ant 
sienų urvuose. Graikų mitologijoje pasakojama, kaip Dzeusas 
pasivertė baltu jaučiu, kad suviliotų ir pagrobtų gražuolę prin-
cesę Europą. Jos garbei sukurta Europa.

Stumbrai vystėsi vadinamojoje Pleistoceno epochoje, o išnyko 
maždaug prieš 400 metų, bet jų genai vis dar gyvi kai kuriose 
senovės galvijų veislėse. Įgyvendinant programą „Atkuriame 
Europos laukinę gamtą“ numatyta panaudoti šiuos senovės 
galvijus taurams veisti. Ši laukinių galvijų atmaina galės gy-
venti laisvėje. Kodėl tai svarbu? „Biologinei įvairovei reikia la-
bai įvairaus landšafto. Ne tik miškų, bet ir atviresnių vietų. Da-
bar pirmą kartą istorijoje pasiekėme tokį etapą, kai daugelyje 
vietovių nebėra kur ganytis, taigi natūralių pievų, kuriose žydi 
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Laukinės gamtos atkūrimo 
projektas „padeda jiems 

permąstyti savo santykį su 
gamta.“gėlės, skraido paukščiai ir drugeliai įvairovės pati gamta nebe-

palaiko“, – tvirtina W. Helmeris.

Senovėje viena svarbiausių rūšių, atlikdavusių šį darbą buvo 
stumbrai. Kartu su jais, ypač per pastarąjį tūkstantmetį, šią už-
duotį iš dalies vykdė valstiečiai ir jų gyvuliai. Dabar ši praktika, 
ypač kalbant apie tradicinį galvijų ganymą, greitai nyksta. Ka-
dangi vis mažiau žmonių nori dirbti ūkiuose, atsiranda didelių 
žemės plotų, kuriuose natūralūs žolėdžiai, kaip stumbrai, yra 
išnykę, be to, gerokai sumažėjusios ir naminių galvijų bandos. 
„Nusprendėme pabandyti sugrąžinti tradicinius žolėdžius“, – 
sako W. Helmeris.

Jis aiškina, kad 99 proc. senovėje gyvenusių žolėdžių genų ir 
dabar gyvi prijaukintų galvijų kūnuose, todėl pagal Taurų pro-
gramą buvo atliekami bandymai su įvairiomis primityviomis 
veislėmis siekiant sukurti atsparesnę karvę, kuri galėtų pasi-
rūpinti savimi. Šiuo metu išvesta keli šimtai galvijų, o pirmieji 
bandymai juos paleisti į gamtą yra visai sėkmingi.

Rodopų kalnuose paleisti laukiniai arkliai, taip pat į stumbrus 
panašūs naujieji taurai ir europiniai bizonai – dar vienos naujo-
vės, kurią atnešė programa „Atkuriame Europos laukinę gamtą“, 
dalis: sukurtas Europos laukinės gyvūnijos bankas. W. Helmeris 
pasakoja, kad tai – beveik kaip tikras bankas. Ūkininkai gali pasi-
skolinti primityviųjų arklių, kad nugraužtų žolę jų teritorijoje, o 
po penkerių metų grąžina pusę savo bandos. Kadangi paprastai 
banda kasmet atsijaunina 25 proc., bankas atgauna daugiau ar-
klių negu paskolino. Tiek pat lieka ir ūkininkui. „Galima sakyti, 
kad tai labai geros palūkanos“, – pažymi W. Helmeris.

Jeigu ūkininkas įrodo padidinęs laukiniams arkliams skirtų ga-
nyklų plotus, jis gali pasilikti daugiau arklių dar penkeriems 
metams.

Nusipelnęs bitininkas Sanjinas 
Zarkovicas savo bityne 
Melnicoje (Kroatija). Vietovė 
įtraukta į programą „Atkuriame 
Europos laukinę gamtą“
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V
okietijos susivienijimo laikotarpiu du trečdaliai Ese-
no kanalizacijos nuotekų buvo išleidžiama į Emše-
rio upę. Skerdyklos ir plieno gamyklos atsikratyda-
vo atliekomis, pildamos tiesiai į upę – ji buvo tapusi 

sunkiųjų metalų ir fekalijų telkiniu. Emschergenossenschaft, pir-
moji Vokietijoje nuotekų tvarkymo asociacija, kurią 1899 m. 
įkūrė 19 savivaldybių ir daugybė įmonių, parengė ambicingą 
planą grąžinti upei natūralų veidą. Tai buvo didelis darbas, 
bet jis pavyko.

Dabar Emschergenossenschaft generalinis direktorius Uli Pae-
tzelas vedasi vaikus į žaliuojančias žaidimų aikšteles upės pa-
krantėse. „Tai didžiausias projektas Europoje, kuriuo siekiama 
atkurti visą upės kraštovaizdį ir būti struktūrinių pokyčių prieša-
kyje. Mes grąžiname upę žmonėms“, – didžiuojasi U. Paetzelas.

2017 m. Europos Komisija išrinko Eseną Europos žaliąja sostine 
– toks įvertinimas kiekvienais metais skiriamas miestui, kuriame 
sudaromos geriausios sąlygos ekologiškai gyvensenai. Buvu-
siame angliakasių mieste dabar įkurtas 23 ha viešas parkas, 
tiekiamas aukštos kokybės vanduo,  miesto centre ribojimas 
eismas. „Suodžiai, purvas, smarvė ir rūkstantys kaminai – tokias 
asociacijas Esenas vis dar kelia kitų miestų gyventojams, – sako 
Matthiasas Sinnas, miesto aplinkos departamento vadovas. – 
Bet Esenas gražesnis ir žalesnis negu jums atrodo. Visi parkai ir 
vandens telkiniai teikia tikrą gyvenimo džiaugsmą.“

Žaliosios sostinės prizą lėmė šie Eseno pasiekimai aplinko-
saugos srityje:
• Sukurta 13 000 darbo vietų žaliųjų inovacijų sektoriuje
• 95 % gyventojų dabar gyvena ne toliau kaip 300 m nuo 

miesto žaliųjų zonų
• Įrengta 376 km dviračių takų
• 128 000 m2 kelių pakeista kelio danga, mažinančia trans-

porto keliamą triukšmą

Be to, Esenas sau kelia ambicingus tikslus:
• Iki 2020 m. sumažinti CO

2
 emisijas 40 %

• Iki 2035 m. 25 % visų kelionių dviračiais

Žaliojo miesto 
kūrimo planas

Esenas anksčiau buvo pramoninės taršos 
sinonimas. Dabar jis vadinamas Europos 
žaliąja sostine. Štai kur slypi Vokietijos 
miesto aplinkos revoliucijos paslaptis.

• Iki 2025 m. aplinkos sektoriuje 20 000 darbo vietų
• Iki 2020 m. perdirbti 65 % visų atliekų. 

Eseno žalinimas apima ir projektą įrengti naują požeminę 
400 km. kanalizacijos sistemą ir renatūralizuoti 350 km upės 
krantų. „Šis projektas žavi masine regionine apimtimi, pa-
žangiąja inžinerija, išaugusia biologine įvairove“, – pažymi 
Sebastianas Hyzykas, EIB ekonomistas.

Viso projekto vertė – 5,3 mlrd. EUR, EIB finansuoja apie 30 proc.  
Anksčiau buvo suteiktos dvi paskolos, 2017 m. Bankas paskoli-
no dar 450 mln. EUR projektui tęsti.
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„Visi parkai ir vandens 
telkiniai teikia tikrą 

gyvenimo džiaugsmą.“
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T
itano pavadinimas dėl šio metalo stiprumo siejamas 
su graikų mitologijos titanais. Be to, jis lengvas, ne-
rūdija ir lankstomas nelūžta. Dėl šių ypatybių titanas 
laikomas strategine žaliava, iš kurios gaminami įvai-

rūs gaminiai, pavyzdžiui, lėktuvų korpusų dalys, raketos, kos-
miniai laivai ir apsauginiai šarvai.

Problema ta, kad Europoje įsigyti titano arba ekonomiš-
kai perdirbti nepanaudotą titano laužą sunku. Didelės įmo-
nės, kaip Airbus, prireikus titano arba norėdamos perdirbti jo 
laužą dažnai žvalgydavosi į Rusiją arba JAV. Dabar šią proble-
mą sprendžia Prancūzijoje esanti nauja gamykla EcoTitanium, 
naudodama pažangias lydymo krosnis ir kitokias technologi-
jas titanui perdirbti. Be to, šis procesas palankesnis aplinkai, 
nes perdirbant titaną reikia mažiau energijos negu perdirbant 
titano rūdą, todėl mažėja išmetamųjų teršalų.

„Titanas yra vertingas metalas. Mes reikšmingai padidinsime 
jo pasiūlą“, – teigia Thomas Devedjianas, Eramet kalnakasy-
bos ir metalų grupės, pastačiusios EcoTitanium vulkaninia-
me centrinės Prancūzijos regione, vyriausiasis finansininkas.

Plazminėse ir vakuuminėse lydymo krosnyse EcoTitanium 
naudoja naujausias technologijas, kurioms reikia mažiau 
energijos negu taikant kitus lydymo metodus. Plazminės 
lydymo krosnys lydo medžiagas karštomis dujomis, o va-
kuuminės lydymo krosnys tai daro beorėje aplinkoje, tad iš-
vengiama taršos. Titanui lydyti reikia specialių lydymo prie-
taisų, nes jis labai atsparus karščiui.

Pigiau ir mažiau atliekų

Titanas nėra retas, bet jis brangus metalas, nes jį sunku išva-
lyti. Jo gamybai reikia daug darbo ir ypač aukštos tempera-
tūros. Be to, jį pagaminti šešis kartus brangiau negu plieną. 
Titano apdirbimo procese susidaro ypač daug titano laužo, 
kuris dažnai išvežamas iš Europos perdirbti. Gaminant kai 
kurias lėktuvų dalis gamykliniu laužu virsta 90 proc. titano.

Perdirbimas – 
vertingo titano 
šaltinis Europai 

Nauja Prancūzijos gamykla taupo svarbius 
išteklius ir saugo klimatą

Nauja perdirbimo gamykla, pastatyta Saint-Georges-de-
Mons, gamins aviacinį titano lydinį, kuris yra truputį piges-
nis už titaną, be to, jo gamyboje susidaro mažiau atliekų. 
Gamyklos išmetamųjų teršalų kiekis per metus sumažės   
100 000 tonų anglies dioksido.
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Daugiau apie EIB paramą  
aplinkos projektams žr.  

interneto svetainėje
•  Sužinokite daugiau apie EIB aplinkos projektus, 

tarp jų ir apie novatoriško Airijos miškininkystės 
projekto finansavimą: eib.org/irish-forests 

Europos investicijų bankas suteikė gamyklai  
30 mln. EUR paskolą pagal Investicijų planą Euro-
pai. Bendros gamyklos sąnaudos – apie 48 mln. 
EUR.

„Europai reikia tokių inovacijų“, – sako Mariate-
resa Di Giacomo, Europos investicijų banko vy-
resnioji paskolų vadybininkė.

Titanas naudojamas laivų korpusams, dviračių 
rėmams gaminti, taip pat chemijos pramonėje. 
Šis metalas lengvai jungiasi su kaulu, todėl nau-
dojamas dantų implantuose ir protezuose. Tita-
no dioksidas, naudojamas titano metalui valyti, 
yra puikus baliklis – jo dedama į dažus, kremą 
nuo saulės ir dantų pastą.

„Tai nuostabus projektas, – pažymi M. Di Giaco-
mo. – Jame yra visko po truputį – nauja techno-
logija, naujos darbo vietos, mažiau atliekų, pa-
galba žiedinei ekonomikai.“

INTEGRUOTAS SPRENDIMAS 
TITANUI GAMINTI

UKAD

AUBERT & DUVAL

ECOTITANIUM

TITANO ŠLAKAS

KALDINIMAS

RUOŠINIAI

LIEJINIAI

VAKUUMINIS 
LYDYMAS

TITANO LAUŽAS

APDIRBIMAS

GAMINIAI

LYDYMAS PLAZMOS LANKU

UŽDARAS 
ŠTAMPAVIMAS

MKAD

„Europai reikia tokių 
inovacijų.“
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Pasaulio žaidėjas
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•  Rytinės kaimyninės šalys – 0,88 mlrd. EUR

•  Plėtros šalys ir ELPA – 1,62 mlrd. EUR

•  Viduržemio jūros regionas – 1,96 mlrd. EUR 

•  Afrika, Karibų ir Ramiojo vandenyno  
šalys, UŠT ir Pietų Afrikos Respublika –   
1,47 mlrd. EUR

•  Azija ir Lotynų Amerika – 1,99 mlrd. EUR

7,91 mlrd. EUR
naujų paskolų už ES ribų 
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K
artą per dvi savaites šeimos Jordanijoje atsuka čiau-
pus ir keturių kubinių metrų talpyklas ant stogo prisi-
leidžia geriamojo vandens. Tai vos trečdalis reikalingo 
kiekio, bet jie gauna tik tiek. „Žmonės labai kenčia“, – 

tvirtina Nabilis Zoubi, sudėtingo projekto, kuriuo siekiama pa-
naudoti Raudonosios jūros vandenį trūkumui papildyti ir Ne-
gyvajai jūrai atgaivinti, vadovas.

Jordanijos vandens ištekliai – vieni iš mažiausių pasaulyje, to-
dėl didėjant gyventojų skaičiui ir priėmus 1,3 mln. Sirijos pa-
bėgėlių labai trūksta gėlo vandens. Vandens stoka juntama ir 
Izraelyje bei Palestinoje, padėtis blogėja ir dėl klimato kaitos. 

Naujas gyvenimas 
Negyvajai jūrai

Izraelis, Palestina ir Jordanija  
susivienija kovai su regionine  
vandens krize

Pasikeitus Negyvąją jūrą maitinusiems šaltiniams šis biblinis 
ežeras pradėjo mažėti ir kelti aplinkos apsaugos problemas.

Pagal planą Raudonosios jūros vanduo bus perdirbamas į 
geriamąjį vandenį. Didelės druskos koncentracijos tirpalas, 
likęs po vandens gėlinimo, bus perpilamas į Negyvąją jūrą, 
siekiant kompensuoti krintantį jūros lygį. Jordanijoje van-
duo bus tiekiamas tris dienas per savaitę, o ne aštuonias va-
landas kartą per dvi savaites, kaip dabar.

Yra dar vienas naudingas aspektas: kadangi Negyvo-
ji jūra yra pasaulyje žemiausias taškas jūros lygio atžvilgiu, 
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 vanduo  kris  žemyn daugiau kaip 600 metrų ir pagamins  
32 megavatus elektros energijos per metus.

Šiam projektui įgyvendinti EIB parengė  ES finansuojamos 
techninės pagalbos sutartį,  kurios vertė – 2 mln. EUR. Kad 
projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, su EIB dirba Agence 
française de développement, Prancūzijos vyriausybinė agen-
tūra, skatinanti tvarų vystymąsi.

Vandens mainai ir dalijimasis

Idėja vamzdynu sujungti Raudonąją jūrą su Negyvąja jūra 
kilo dar 1994 m., Izraeliui ir Jordanijai pasirašius taikos sutartį. 
Bet dabar vykdomo plano susitarimo memorandumą Izraelis, 
Jordanija ir Palestina pasirašė tik 2013 m.

Raudonosios ir Negyvosios jūrų projektas prisideda prie  EIB 
ekonominio atsparumo iniciatyvos, pagrindinės programos, 
kurios tikslas – pritraukti investicijų į šį regioną, įgyvendinimo. 
Be to, EIB ketina suteikti 60 mln. EUR paskolą, kad kartu su 

Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos vystymo agentūrų finansavi-
mu padėtų prisidėti prie šio projekto Jordanijos vyriausybei.

Šis bendras ES finansų paketas gali būti derinamas su 40 mln. 
EUR dotacija iš ES finansuojamos Kaimynystės investicinės 
priemonės. „ES remia šį didelį projektą, taikydama integruo-
tą metodą, – pažymi ES ambasadorius Jordanijai Andrea Fon-
tana. – Čia naudojamos ES dotacijos, pinigai, kuriuos paskoli-
no Italija, Ispanija ir Prancūzija, o juos visus koordinuoja AFD 
ir EIB.“ Projektui 100 mln. USD dotaciją skiria ir JAV agentūra 
USAID.

Be to, numatoma, kad EIB suteiks  200 mln. EUR paskolą ben-
drovei, kuri laimės konkursą įgyvendinti projektą.

„Jordanijoje vanduo bus 
tiekiamas tris dienas per 

savaitę, o ne aštuonias 
valandas kartą per dvi 
savaites, kaip dabar.“
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A
madi atsiremia į drėbtinę savo namų sieną ir prisi-
mena dienas, kai svilinant Etiopijos saulei leisda-
vo dieną eilėje, kad gautų socialinę išmoką. Dažnai 
būdavo ir taip, kad ilgai laukus pinigų neužtekdavo, 

ir Amadi, sena moteris, kelias valandas keliaudavo atgal į savo 
tolimąjį kaimą tuščiomis kišenėmis, o kitą dieną viskas karto-
davosi iš naujo. „Buvo daug vargo. Buvo labai sunku, – prisi-
mena Amadi. – Bet dabar mums daug geriau.“

Amadi – viena iš dviejų milijonų etiopų, kurie naudojasi 
M-Birr, mobiliosios bankininkystės paslauga, pavadinta pa-
gal šalies valiutą birą. Dabar valstybės mokamos socialinės 
išmokos kiekvieną mėnesį pervedamos tiesiai į moters mo-
biliąją M-Birr sąskaitą regioniniame mikrofinansavimo biure. 
Jai nebereikia ilgai keliauti pėsčiomis, kad gautų savo pini-
gus – tiesiog ateina pas netoliese dirbantį agentą ir išsigry-
nina pinigus. „Mane gerbia ir aš gaunu savo pinigus“, – sako 
Amadi.

M-Birr siekia būti mobiliojo reiškinio, kuris Etiopijoje keičia 
eilinių afrikiečių finansų tvarkymą, priešakyje. Kenijoje dau-
giau kaip 40 proc. BVP juda per mobiliąją mokėjimų siste-
mą M-PESA. Išskyrus keletą šalių, kuriose įsigalėjo mobilioji 
bankininkystė, žemyne vis dar įprasta atsiskaityti grynaisiais 
pinigais. Afrikoje logistika sudėtinga, o mobiliojo ryšio tin-
klas leidžia pinigams judėti saugiai ir paprastai. „Mobiliosios 
technologijos jau įrodė esančios veiksmingas būdas didinti 
finansinę įtrauktį“, – teigia Hannah Siedek, EIB mikrofinan-
savimo ekspertė.

Parama iš Poveikio finansavimo  
paketo

EIB remia kitą M-Birr plėtros etapą, suteikdamas 3 mln. EUR in-
vesticiją į nuosavą kapitalą, kurią gali papildyti dar 1 mln. EUR 
iš Poveikio finansavimo paketo, 800 mln. EUR finansavimo 
priemonės, kurią naudodamas Bankas gali prisiimti didesnę 
negu paprastai riziką finansuodamas projektus Afrikoje, Kari-
bų jūros ir Ramiojo vandenyno regionuose. Tai pirmas kartas, 
kai EIB investavo į mobiliąsias finansines technologijas Afri-
koje,  ir bendra investicija su DEG, kuri yra Vokietijos KfW pa-
tronuojamoji įmonė.

Kur Etiopija 
lenkia Europą

Milijonai žmonių džiaugiasi M-Birr techno-
logija – gerokai pažangesne už mobiliosios 
bankininkystės technologiją, kuria naudo-
jasi dauguma europiečių

Prieš pradėdama veiklą visa apimtimi 2015 m., M-Birr vykdė 
vienų metų programą, pagal kurią penkios vietos mikrofinan-
savimo įstaigos galėjo teikti mobiliąsias pinigų paslaugas. Mi-
krofinansavimo įstaigos teikia M-Birr paslaugas daugiau kaip 
7 000 vietovių – M-Birr biurai ir atstovai įsikūrę parduotuvėse, 
vaistinėse ir degalinėse visoje Etiopijoje. Prancūzo ir airio įsteig-
ta bendrovė dabar tvarko socialines išmokas daugiau kaip 750 
000 namų ūkių, kuriuose gyvena apie 3 mln. naudos gavėjų, 
ir aptarnauja 280 000 pagrindinių klientų, atsiskaitančių mo-
biliaisiais pinigais. Tai didelis pokytis šalyje, kurioje tik kas 
penktas gyventojas turi banko sąskaitą, bet pusė visų su-
augusiųjų turi mobilųjį telefoną. „Mes vaidiname svarbų vai-
dmenį, didinant įtrauktį, – sako M-Birr  vykdomasis direktorius   

„Man taip labiau 
patinka.“

M-Birr klientė  
Mareh savajame 
Etiopijos kaime
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  Thierry Artaud. – EIB investicija mums padės plėsti verslą, o 
šaliai – augti.“

Galimybė pasinaudoti mobiliųjų 
pinigų nauda

Prie parduotuvės senutė, vardu Mareh, išsitraukia mobilųjį te-
lefoną iš krepšelio, kabančio ant kaklo. Dauguma M-Birr var-
totojų nusiperka telefoną vos už kelis dolerius, o tie, kuriems 
ir toks per brangus, gali gauti nutrinamąją kortelę su PIN 
kodu, kurį surenka atėję pas M-Birr agentą atsiimti savo socia-
linių išmokų. Mareh išraiškingai mojuoja telefonu, vardyda-
ma, kaip pagerėjo jos gyvenimas atsiradus M-Birr.

Kaip ir Amadi, ilga kelionė į valstybinius pinigų išmokėjimo 
punktus ją labai nuvargindavo, be to, dažnai paaiškėdavo, 
kad jų nėra. Mareh pasakoja, kad jai nelengva naudotis tele-
fonu, bet agentas padeda ir ji gauna pinigus per M-Birr. „Man 
taip labiau patinka“, – sako moteris.

Šalyje, kurios teritorija yra Prancūzijos ir Ispanijos dydžio kar-
tu paėmus, platesnis tinklas gyvybiškai svarbus. „M-Birr ir jos 
partnerės atveria Etiopiją visam mobiliųjų pinigų pasauliui. 
Tai turės milžinišką poveikį šalies vartotojų kasdieniam gyve-
nimui, – pažymi Benoît Denis, EIB skaitmeninės ekonomikos 
skyriaus ekonomistas. – Ši bendrovė tikrai tenkina poreikį.“ 
Jos tikslas – plėsti prieigą prie mobiliųjų pinigų, kad jų teikia-
ma nauda būtų galima pasinaudoti visuose ekonomikos sek-
toriuose. Būtent tai norėtume padėti jai daryti.“

M-Birr biuras Etiopijos kaime
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Iš kur gaunamos 
lėšos 

EIB obligacijų 
pasiskirstymas 
pagal 
investuotojų 
regioną

Šiaurės 
ir Pietų 
Amerika

Artimieji Rytai 
ir Afrika

EIB, didžiausias pasaulyje daugiašalis 
skolintojas ir emitentas, 2017 m. tarptauti-
nėse kapitalo rinkose pritraukė 56,4 mlrd.   
EUR ir papildė 2016 m. pabaigoje buvusią 
3,8 mlrd. EUR išankstinio finansavimo 
sumą. Iš tos sumos 4,3 mlrd. EUR teko 
žaliosioms obligacijoms, dar vadinamoms 
klimato apsaugos obligacijomis. Toks 
rezultatas pasiektas kaip tik dabar, Bankui 
švenčiant dešimties metų sukaktį nuo tos 
dienos, kai jis tapo pirmuoju žaliųjų obli-
gacijų emitentu. Banko emisijos pasiekia 
investuotojus, kuriems galbūt nėra būdin-
ga investuoti Europoje, bet jie netiesiogiai 
finansuoja europinius projektus, investuo-
dami į EIB obligacijas.

EIB obligacijų 
pasiskirstymas 

pagal valiutą

Europa Azija

2015 2016 2017

B
ankas išleido obligacijų, nominuotų 15 va-
liutų, daugiausia pagrindinėmis valiutomis 
– EUR, USD ir GBP. Diversifikuoti šaltiniai ir 
skirtinga emisijų trukmė užtikrina Banko fi-

nansavimo strategijos lankstumą. Be to, taikydamas 
įvairiomis valiutomis išleidžiamų emisijų metodiką 
Bankas gali platinti obligacijas ir kai kuriomis vietinė-
mis valiutomis.

Kitos 6 %
SEK 2 %
PLN 2 %
TRY 3 %
GBP 7 %

EUR
47 %

USD
    33 %

14 % 63 % 21 %

2 %

12 % 66 % 21 %

1 %

11 % 68 % 19 %

2 %
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G
era naujiena įgyvendinantiems klimato politiką – 
dabar, kai veiksmų imasi ir Kinija, tikimasi, kad ža-
liųjų obligacijų rinka plėsis. „Kinija susiduria su 
milžiniškais aplinkos keliamais iššūkiais, į kuriuos 

negalima numoti ranka, – pažymi Aldo Romani, EIB ekspertas, 
lygiai prieš dešimt metų sukūręs pirmąjį žaliųjų obligacijų mo-
delį. – Žaliosios obligacijos – būdas Kinijai sukurti vis didėjan-
čios svarbos jungtį su tarptautinėmis rinkomis ir padėti spręsti 
globalias problemas.“

2017 m. EIB specialistai lankėsi Kinijoje, norėdami sustiprin-
ti Banko paramą čia vykdomiems klimato apsaugos projek-
tams. EIB tikisi patvirtinti paskolas daugeliui klimato pro-
jektų visoje Kinijoje miestų transporto, miškininkystės ir 
energijos vartojimo efektyvumo srityse. Be to, ES bankas ir 
Kinijos centrinis bankas susitarė kurti bendrą žaliųjų obliga-
cijų sistemą ir aiškiau apibrėžti, kurie projektai atitiktų jų rei-
kalavimus. Abi pusės tikisi, kad bendros pastangos sustip-
rins Kinijos ir pasaulio investuotojų pasitikėjimą.

Šio darbo svarba buvo pabrėžta birželio mėn. ES ir Kinijos 
viršūnių susitikime Briuselyje, kuriame oficialūs asmenys pa-
brėžė bendrą įsipareigojimą kovoti su klimato kaita. Žaliųjų 
obligacijų klausimu bendradarbiaudamas su Kinijos žaliųjų fi-
nansų komitetu EIB prisidėjo prie Aukšto lygio ekspertų gru-
pės dėl tvarių finansų darbo – tai Europos Komisijos sukurtas 
patariamasis forumas, kaip skatinti tvarumą ES politikoje.

Nors šiuo metu žaliosios obligacijos aukštumoje, ne visa-
da buvo aišku, kad jos apskritai pakils. A. Romani prisime-
na sunkias dienas savo kabinete prieš dešimtmetį. Kova su 
klimato kaitos padariniais Europoje darėsi aktuali tema, bet 
mažai kas galvojo, kad mintis leisti žaliąsias obligacijas ga-
lėtų būti vienas iš problemos sprendimo būdų. Daug eks-
pertų manė, jog bus per sunku ar prieštaringa stebėti ir pa-
tvirtinti, kad platinant šias obligacijas pritrauktos lėšos tikrai 
išleidžiamos aplinkos apsaugai.

„2007 m. niekas netikėjo žaliųjų obligacijų tvarumu, žmonės 
nesuprato, kodėl apie jas kalba tik EIB“, – pasakoja A. Roma-
ni, EIB finansavimo eurais vadovas. Šiuo metu, EIB švenčiant 
jau vienuoliktąsias pirmųjų žaliųjų obligacijų metines, ši rin-
ka yra vienas sėkmingiausių klimato finansavimo projektų.

Prisijunkite ir pasiklausykite
•  Aldo Romani pasakoja apie žaliąsias obligacijas EIB tinklalaidė-

je Finansų žodynas eib.org/green-bonds-podcast

Geros žaliosios 
naujienos iš 
Kinijos

Pekinas žengia didelį žingsnį į žaliųjų 
obligacijų rinką
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E
IB koordinuoja daugiašalių plėtros bankų grupės 
veik lą kuriant bendrus klimato kaitos mažinimo fi-
nansavimo atsekimo principus, kurie apims ir Pary-
žiaus susitarimo tikslus. 2017 m. Bankas ėmėsi pa-

našaus vaidmens vadovauti Europos Komisijos aukšto lygio 
ekspertų grupei tvarių finansų klausimais, kuri buvo sudary-

ta 2016 m. gruodžio mėn. Grupė turėtų Komisijai parengti iš-
samios ES tvarių finansų strategijos rekomendacijas. 2017 m. 
liepos mėn. paskelbtoje tarpinėje ataskaitoje ekspertų gru-
pė pasiūlė, kad EIB koordinuotų klimato politikos finansavi-
mo klasifikatoriaus sudarymo darbą, pradedant nuo klimato 
kaitos poveikio švelninimo. Po konsultacijų su pagrindiniais 

Tvarios 
finansų 
sistemos 
ypatybės

Tvari finansų sistema grindžiama investici-
jomis, daromomis atsižvelgiant į poveikį 
aplinkai, socialinius ir valdymo sprendi-
mus. Tai apima projektų, kuriais mažina-
mas išmetamų šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų kiekis ir užterštumas, kietųjų 
atliekų kiekis ir gerinamas gamtos išteklių 
naudojimo efektyvumas, finansavimą.

Valdymas – tvarus, lankstus  
ir budrus

EIB valdymo struktūra
 Akcininkės  28 ES valstybės narės

 Valdytojų taryba  Valstybių narių vyriausybių ministrai

 Direktorių valdyba

 Valdymo komitetas

 Audito komitetas   
Nepriklausomas

- Pirmininkas
-  8 pirmininko pava-

duotojai

Valstybių narių  
pasiūlomi asmenys
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 suinteresuotaisiais subjektais EIB parengė klimato kaitos po-
veikio švelninimo klasifikacijos projektą ir taip prisidėjo prie 
ekspertų grupės atliekamo darbo. 2018 m. sausio mėn. prista-
tytoje galutinėje ekspertų grupės ataskaitoje rekomenduoja-
ma, kad Europos Komisija priimtų 2018–2019 m. veiksmų gai-
res dėl visiško tvarumo klasifikacijos kūrimo. Iš pradžių ji būtų 

grindžiama EIB darbu dėl klimato kaitos poveikio švelninimo, 
vėliau – prisitaikymo prie klimato kaitos ir kitais aplinkos ap-
saugos ir socialiniais elementais. Tai būtinas žingsnis norint 
suteikti aiškumo ir suaktyvinti tvarių finansinių produktų rin-
ką ir sustiprinti paramą viešajai politikai

Valdymas – tvarus, lankstus  
ir budrus
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Adrijos jūros dujotiekis yra siūloma statyti Pietinio dujų 
koridoriaus nuo Graikijos ir Turkijos sienos į Italiją per Al-
baniją vakarinė dalis. Skundai Banką pasiekė jau pradi-
niame projekto etape, dažniausiai jie buvo teikiami dėl 
nusavinamo turto vertinimo Graikijoje ir Albanijoje. Šie 
skundai Banke buvo tiriami vertinant paskolą. Skundų 
nagrinėjimo skyrius įregistravo ir keletą asmenų bei ben-
druomenių skundų iš Italijos – jie buvo susirūpinę projek-
to poveikiu aplinkai ir pramonine rizika. 2017 m. Skundų 
nagrinėjimo skyrius gavo 22 naujus skundus, iš viso dėl 
Adrijos jūros dujotiekio gauti 38 skundai.

Balsai išgirsti
EIB skundų nagrinėjimo skyrius 2017 m. išnagri-
nėjo daugiau skundų negu kada nors anksčiau

2017 m. sausio mėn. Skundų nagrinėjimo skyrius gavo 
pirmuosius 13 skundų dėl kompensavimo priemonių 
plano, parengto įgyvendinant kelio į Mombasos uos-
tą projektą Kenijoje. Pagal planą turėjo būti išmokėtos 
kompensacijos 120 statinių savininkų Jomvu rajone po 
to, kai 2015 m. gegužės mėn. jie buvo iškeldinti nesi-
laikant tinkamų procedūrų. Nors šiems žmonėms buvo 
išmokėtos piniginės kompensacijos, Skundų nagrinėji-
mo skyrius nustatė, kad turto vertinimas buvo neskaid-
rus. Be to, gali būti, kad kai kurie nukentėję asmenys 
kompensacijos negavo. 2017 m. gruodžio mėn. skundų 
pateikėjai ir projekto vykdytojas susitarė, kad Skundų 
nagrinėjimo skyrius 2018 m. tarpininkaus siekiant išsi-
aiškinti, kokia metodika buvo taikyta apskaičiuojant 
kompensaciją, ir patikrins šio vertinimo išvadas.

Adrijos jūros dujotiekis

T
aip yra iš dalies dėl to, kad Bankas vis labiau mato-
mas, todėl vis plačiau žinoma ir jo poveikio aplinkai 
ir socialinio poveikio vertinimo politika, taip pat jo 
nepriklausoma, viešo atsiskaitomumo tvarka. Be to, 

daug įvairių skundų atsirado dėl labai sudėtingų sandorių, ku-
riuose dalyvauja ir Bankas, ir dėl kai kurių gana didelio atgarsio 
sulaukusių projektų.

Mombasos namai, kurių gyventojai  
gali negauti kompensacijos

Kelias į Mombasos uostą
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EIB skundų 
nagrinėjimas 2017 m.
•  114 naujų skundų, 25 daugiau negu 2016 m.

•  103 skundai įregistruoti kaip priimtini –  
19 daugiau

•  173 skundai išnagrinėti – 51 daugiau

•  101 skundas metų pabaigoje dar  
neišnagrinėtas, pernai tokių buvo 59

Kitas Skundų nagrinėjimo skyriaus tarpininkavimo procesas pradė-
tas 2017 m. gruodžio mėn. dėl Kairo metro linijos projekto įgyven-
dinimo. Projekte numatytas kelių bendruomenių, verslo įmonių ir 
asmenų, tarp jų ir daugiau kaip 100 parduotuvių savininkų El Bohy 
turguje Kairo Imbabos rajone, prievartinis iškeldinimas. Šių grupių 
atstovų skundą Skundų nagrinėjimo skyrius gavo dar 2016 m., bet po 
to, kai 2017 m. rugpjūčio mėn. turgus buvo nugriautas bendruome-
nei nepriėmus kompensacinio paketo, situacija pablogėjo. Skundų 
nagrinėjimo skyrius pasisiūlė tarpininkauti, o projekto vykdytojas ir 
nukentėjusieji sutiko dalyvauti derybose dar prieš nugriaunant tur-
gų. Jeigu tarpininkavimas bus nesėkmingas, bus pradėtas išsamus 
skundo tyrimas.

Europos ombudsmenas

2017 m. Europos ombudsmenas informavo EIB 
apie 11 naujai gautų skundų dėl Banko veiklos. 
Trys skundai teikti dėl delsimo svarstyti jau anks-
čiau Bankui pateiktus skundus: dėl Ambatovy ni-
kelio kasyklos Madagaskare, Castor požeminės 
dujų saugyklos Ispanijoje ir dėl tariamai nepriim-
to sprendimo dėl interesų konflikto tyrimo. Pas-
tarąją bylą ombudsmenas nutraukė, nes skundo 
pateikėjui gavus EIB atsakymą problema buvo iš-
spręsta. Tačiau ombudsmenas atliko Ambatovy ir 
Castor bylų patikrinimą vietoje. Tikimasi, kad om-
budsmeno išvados bus paskelbtos 2018 m. Metų 
pabaigoje neištirtų skundų skaičius padidėjo iki 
dešimties.

Politikos peržiūra

2017 m. gegužės mėn. pasitaręs su ombudsmenu Bankas pradėjo vie-
šas konsultacijas dėl EIB skundų nagrinėjimo politikos peržiūros, birže-
lio mėn. pateikė visuomenei susipažinti siūlomus pakeitimus, o rugsėjo 
pabaigoje juos papildė raštu gautais atsiliepimais. Ši periodinė peržiū-
ra sukėlė didelį žmonių, ypač pilietinės visuomenės organizacijų, kurios 
parengė bendrą laišką su išsamiais komentarais ir pasiūlymais, susido-
mėjimą. Bankas atidžiai nagrinėja šiuos komentarus ir ketina 2018 m. 
pirmoje pusėje įdiegti šios politikos pakeitimus.

Kairo metro
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Stebime
EIB tyrėjai nustatė 2017 m. buvus  
pažeidimų   

2010 m. birželio mėn. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos su sukčiavimu biuras suėmė keletą 
Latvenergo pareigūnų. Biuras pareiškė įtarimus dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant 
gauti kyšį ir neteisėtu būdu įgytų lėšų plovimo. Latvenergo sudarė sutartį su Ispanijos bendrove 
Iberdrola Ingeniería y Construcción, dar vadinama Iberinco, dėl šiluminės elektrinės statybos Rygo-
je, finansuojant EIB. Po šių areštų atlikus nusikalstamos veikos tyrimą ir kaltinimus korupcija ir pre-
kyba poveikiu išnagrinėjus teismine tvarka, 2017 m. gruodį Bankas ir Iberinco sudarė taikos sutartį.

Pagal šią sutartį Iberinco buvo metams pašalintas iš EIB finansuojamų projektų. Iberinco ir Iberdro-
la grupė kovai su korupcija ir sukčiavimu sukurs ir įgyvendins specialią rėmimo programą. Per visą 
tyrimą aiškinantis visus su netinkama veikla susijusius dalykus Iberinco bendradarbiavo su EIB. Be 
to, bendrovė ėmėsi priemonių, užtikrinančių darbuotojų atskaitingumą, ir peržiūrėjo savo atitik-
ties sistemas, kad tokie nusižengimai nepasikartotų.

Iberinco 
atvejis

B
anko nepriklausomas Sukčiavimo tyrimų skyrius tiria 
sukčiavimo, korupcijos ir kitokio draudžiamo elge-
sio atvejus vykdant Banko finansuojamus projektus. 
Siekdamas nustatyti anksčiau nepraneštus atvejus, 

jis vykdo prevencines sąžiningumo patikras, taip pat moko 
Banko darbuotojus, didindamas jų informuotumą ir konsul-
tuodamas kolegas sukčiavimo prevencijos ir atgrasymo nuo 
jo klausimais.
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Paskolų MVĮ prevencinė  
sąžiningumo patikra

Banko Sukčiavimo tyrimų skyrius atliko keleto paskolų ban-
kams, skirtų perskolinimui MVĮ Europos Sąjungoje ir už jos 
ribų, prevencines sąžiningumo patikras. Atliekant patikras 
nustatyta:

• draudžiamo elgesio ir nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, 
pinigų plovimo, požymių;

• didelės vertės paskolų naudos gavėjams, įtariamiems 
sąsajomis su ginklų kontrabanda ir organizuotu 
nusikalstamumu; 

• priedangos įmonių ir paskolų, siejamų su politikoje da-
lyvaujančiais asmenimis;

• paskolų, suteiktų kriterijų neatitinkantiems naudos 
gavėjams;

• kišimosi bandant pakeisti paskolų teikimo sprendimus 
nesant tam pagrindo;

• bankų EIB teiktos klaidinančios ir neteisingos informaci-
jos, kai EIB tvirtino paskirstytas paskolas.

Duomenų vagystės
2017 m. įvyko keletas duomenų vagysčių ir internetinio suk-
čiavimo atvejų: EIB arba jo darbuotojų ir vadovų vardu buvo 
bandoma apgauti visuomenės narius verčiant sumokė-
ti administracinius arba paraiškos mokesčius. Žinoma, kaip 
viešoji tarptautinė finansų įstaiga EIB netaiko mokesčių už 
tokias paslaugas. Kalbant apie tokį sukčiavimą dar svarbiau 
tai, kad EIB neskolina privatiems asmenims. Sukčiavimas pa-
sireiškė piktnaudžiavimu EIB logotipu, pavadinimu ir įstai-
gos reputacija, suklastotais elektroniniais laiškais ir lygiagre-
čių interneto svetainių kūrimu. Gavęs informaciją apie šiuos 
piktnaudžiavimo atvejus Banko Sukčiavimo tyrimų skyrius 
greitai kreipėsi į domeno tvarkytojus, kad tokios svetainės 
būtų pašalintos iš domeno serverio, o suklastoto elektroni-
nio pašto paskyros – uždraustos. Be to, EIB patarė nuken-
tėjusiems asmenims kreiptis į specialiąsias tyrimų tarnybas 
pagal nacionalinę teisę.

Įtarimų šaltiniai 2017 m.   
(taikoma tik 2017 m. pradėtiems tyrimams)

• Pradėti nauji tyrimai 149

• Iš viso užbaigta tyrimų  126

• Bendras nagrinėtų skundų skaičius 302

•  Aktyviai tiriami skundai  
metų pabaigoje  

2017 m. tyrimų aprėptis (EIB Grupė)Įtarimų tipai  
(EIB grupės 2017 m. pradėti 
tyrimai)

53,7 %

25,5 %

10,7 %
6 %

0,7 % 3,4 %

Sukčiavi-
mas

Korupcija Slapti  
susitarimai 

Nesąžiningas 
EIB pavadinimo 

naudojimas

Trukdymas Tiriamoji  
parama kitoms  

tarnyboms

Vidaus 61 % Išorės 39 %

136
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• Numatoma pasirašyti naujų paskolų sutarčių, kurių 
vertė 67 mlrd. EUR. Operacijų skaičius bus toks pat, bet 
jų vertė – mažesnė, nes ketinama toliau didinti didesnės 
rizikos specialiosios veiklos skolinimo apimtį. Specialioji 
veikla: apie 25 proc. visos paskolų vertės, maždaug  
17,3 mlrd. EUR.

• ES viduje EIB, remdamasis savo finansine ir technine 
patirtimi, ir toliau padės įgyvendinti ES politikos tikslus, 
kuriais siekiama atkurti ES konkurencingumą ir užtikrinti 
ilgalaikį ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

• Už ES ribų didžiausias dėmesys teikiant paskolas bus 
skiriamas pagrindinės infrastruktūros plėtrai – keliams, 
elektros tinklams ir vandens tiekimui.

• Ir toliau daugės teikiamų konsultavimo paslaugų – 
numatoma 530 užduočių. Skaičiuojama, kad investicijų 
pagal parengtus projektus vertė bus 28 mlrd. EUR.

Kas toliau?
Čia pristatome keletą svarbiausių dalykų, 
 kuriuos reikės įgyvendinti 2018 m. pagal EIB 
veiklos planą.

Prisijungti internete
•  Daugiau informacijos apie veiklos sistemą ir 2018 m.  

veik los planą www.eib.org/infocentre/publications/all/opera-
tional-plan-2018.htm

Dabar pats laikas susitelkti į struktūrinius pakeitimus, dėl ku-
rių Europa taps ekonomiškai atsparesnė, o pati ekonomika 
tvirtai žengs tvaraus augimo keliu. EIB grupė, kaip ES inves-
ticijų variklis, ir toliau turės aiškų poveikį ir ES viduje, ir už ES 
ribų.
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